
בהש הבחירות, לקחי לסיבום מרי פעילי של ארצי כנש
 10.30ב- ,19.1.74 זו, בשבת יתקיים אבנרי, אורי תתפות
 ברח׳ ״מקסים״) לקולנוע (מתחת ״מקסים״ באולם בבוקר,

חן. שדרות פינת ג׳ורג׳ המלן
 הדואר, שיבושי בשל בכתב, הזמנות קיבלו שלא פעילים

לבוא. מוזמנים

הפלסטינים מדיות
)13 מעמוד ;המשך

 ירושלים על ויתור תוך נפרד, שלום לפרות ומסוגל :מונו חוסיין שהמלך לחלוטין)
וביקעת־הירדן.

בלתי־כיתתית, דמוקרטית, פלסטינית ״מדינה הקמת התובע במצעם, דבקו הפיהאיון
מדינת־ישראל. !פירוק :כלומר פלסטין״. בכל

 העניין על בילעדי מונופול לפידאיון נתן השטחים״, של ״הסולטאן דיין, משה
 ערבי כל גירש או וכלא בשטחים, מדינית פעילות כל שאסר כך על־ידי הפלסטיני,

כזאת. פעולה ליזום שהעז
 פלסטינית, לאומית מנהיגות תקום שכשטחים האפשרות נהרסה כף
וריאלייסטית. מתונה

 היא סין. לעבר נוטים שהם שהשבה מפני הפלסטינים, מן פחדה ברית־המועצות
 השטחים בהחזרת רצתה לכן המילחמה. שלפני המצב אנטהיבלום״, ב״יסטאטוס־קוו דבקה

מונארכיסטיות. מיפלגות והפכו זו, דיעה קיבלו בישראל ומפ״ם רק״ח לירדן.
 העניין מן !כליל התעלמה ,1967 בנובמבר שנתקבלה ,242 ומועצת־הביטחון החלטת

הפליטים״. בעיית של ׳צודק ״פיתרון על רק ודיברה הפלסטיני,
 של עמוד־התווך שהיה חוסיין, של שילטונו בהמשך כמובן, תמכה, וארצות־חברית

 ונסיכויות־הנפט. סעודיה של הצפוני האגף את ואיבטח במרחב, האמריקאי המערך
נגדנו...״ כולו ״העולם הימים, באותם לשיר, כאמת יבלו הפלסטינים

 הפידאיון את חוסיין השמיד כאשר ,1970 בספטמבר לשיאו הגיע הלאומי .אסונם
 ניסיון שתק. בולו כימעט הערבי והעולם במחנות־הפליטים, טבח עריכת תוך בארצו,

והאמריקאים. צה״ל על־ידי סוכל הפידאיון לטובת סורית התערבות של
 לפתח — האחרונה — ההזדמנות את שוב לישראל העניק טראגי מאורע אותו

 הירדן את עיברו המדינה, דלת על התדפקו פידאיון ׳כמה הפלסטינים. ׳כלפי יוזמה
 לפלסטינים, ישראלית הצעה בעולם. עמוק ׳רושם עשה הדיבר מיקלט. וביקשו מערבה,

הנפש. במעמקי תגובה לעורר יכלה המדרגה, לשפל שהגיעו ברגע
 ראש־הממשלה — מאיר גולדה בישראל השתלטה בינתיים אכל

 קיום שלילת גולדה, אצל כה. עד לישראל שהיה ביותר האנטי־ערבי
 על פיקדה היא לריפוי. ניתנת שאינה אידיאה־פיקס היא הפלסטינים

יום־־הכיפורים. של השואה לקראת בעליצות שהפליגה ספינת־השלום,

הניארציונית״ ״הסכנה
 הרעיון של בדרכו נקודת־השפל היה — 1970 ספטמבר — השחור פטמבר *ץ
כנפיים. לו צמחו ׳כאילו מסחררת, במהירות לעלות החל מכן לאחר מייד הפלסטיני. **

 גוברת הכרה גם אלא וזעם, סלידה רק לא עוררו בעולם הפידאיון של מיבצעי־הזוועה
 הפלסטינים. בפני נפתחה העולמית דעת־הקהל הפלסטיני. הגורם מן להתעלם 'שאי־אפשר

למפה. חזרו הם לכלי־התקשורת. נושא חדשות, של מוקד הפכו הם
 צמח יותר, ריאליסטי צעיר, דור הפלסטיני. במחנה סמוי תהליך התחיל זמן באותו
זו. מגמה חיזקו האירגונים, עם במגע העומדים בגדה, האוכלוסיה מנהיגי באירגונים.

 לא הארץ״ בבל דמוקרטית פלסטינית ״מדינה של הרשמי המצע
 ואירגון־השיח■ פתח בקרב ביייחוד אנשים, ויותר יותר אכל — השתנה

להשגה. ניתנת שאינה אוטופיה שזוהי הכינו רור,
 את שנשא ספר בביירות הופיע כך מוזרים. ביטויים לו מצא הסמוי הפנימי הוויכוח

 ופסל רעייונותי, את בהגינות תיאר שמחברו הניאדציונית״, והסכנה ,אבינרי ,,אורי השם
 להביא הפלסטינית, למהפכה קץ לשים ציונית מזימה שזוהי טען הוא וכל. ׳מפל אותם

ההיסטורי. הסיכסוך את לסיים ובכך ישראל, קיום עם להשלמה הפלסטינים את
פתח, מטעם אחר ספר הופיע (בצרפת שפח. לשום תורגם ולא בערבית, הופיע זה ספר

מתומצת.) יוהד אך רוח, באותה אבנרי״ ״תוכנית עם לוויכוח פרק הוקדש בו
 הסבירה התשובה ץ הספר מכוון למי השאלה: נתעוררה ממילא

להת בדי חזקה. אחיזה הרעיון לו קנה עצמו פתח שבתוך היתה היחידה
ישראלי. שם עליו להלביש לשולליו נוח היה עימו מודד

 סטאלין, החליט דור לפני הסובייטית. בעמדה מהפכני שינוי חל זמן באותו
 של קיומו הימשך על עדיפה ושזו יהודיית, מדינה להקמת סיכוי שיש פיתאום, לפתע
 יורשיו החליטו עכשיו ההיסטורית. הצהרודגרומיקו היתד. התוצאה בארץ. בריטי בסים

 עיראפאת מועד. ביעוד ׳קשרים עימו לקשור וכדאי קיימת, עובדה הוא הפלסטיני שהעם
 את לקחת הוטל האיטלקית הקומוניסטית המיפליגה על למוסקבה. הממנו וחבריו
חסותו. תחת השיחרור אירגיון

 כהקמת כבירור לתמוך כרית־המועצות החלה האחרונים בחודשים
וברצועה. בגדה פלסטינית מדינה

האמריקאי. השינוי היה יותיר עוד ׳מעניין
 הפלסטיני. הפיתרון של סיכוייו את לבדוק כדי בוואשינגטון, ביקרתי 1969 ביוני

 עברתי כאשר אבל בחוסיין. מוחלטת תמיכה אצלו ומצאתי סיסקו, ג׳הף עם נפגשתי
לגמרי. שיונים צלילים שמעתי קיסינג׳ר, הנרי של עוזריו עם ונפגשתי הלבן לבית

עכשיו) גם (והנהו שהיה האיש סונידרס, האדולד עם בשיחה ארוכות שעות ביליתי
 על שלם ערב במשך אותי חקר הוא שלנו. המרחיב בענייני קיסינג׳ר של ימינו יד

השי התחלת את בדבריו הרגשתי ).1659 הזה לם1וסיכוניו(הע סיכוייו הפלסטיני, העניין
הפלסטינאים. השתתפות בלי הסדר עוד ייתכן לא שבה במציאות ההכרה — המהותי נוי

 לקראת במהירות האמריקאית המדיניות התקדמה :מאז, שעברו השנים בארבע
ירדן. ממלכת קיום המשך ובין בינה לפשר נסיון תוך הפלסטינית, ביישות הכרה

 הפכה האמריקאי, כמישרד־החוץ גם דשילטון קייסינג׳ר הגיע באשר
 קיסינג׳ר דיבר בז׳נכה בנאומו קיימת. לעובדה שם הפלסטינית התפיסה

האינט ״הסדר ועל ממולדתו,״ שנעקר לעם שנגרם העוול ״תיקון על
הפלסטינים.״ של הלגטימיים רסים

 תוך אולי — פלסטינית במדינה האמריקאית ההכרה התחלת שזוהי הבינו היכל
הירדני. הכתיר עם כלשהו פדרטייבי קשר

הפלסטינית. הוועידה הבא בשבוע מתכנסת זו במציאות
:מהן להתעלם עוד שיאי־,אפשר בשטח, עובדות כמה נוצרו

 כדור־מישחק אינם ושוב עצמאי, גורם הפכו הפלסטינים #
מישהו. בידי

 זה. עם של הבילעדי לנציג אירגוךהשיחדור־הפלסטיני הפך האחרונות בשנים !•
 ולמנוע קאהיר, לוועידת לנסוע והרצועה הגדה מנהיגי על דיין!לאסור משד. של החלטתו

 לאש״ף הצטרפו האחרונות בשנים דבר. משנה אינה ־־ זה איסור מפירי של שיבתם את
 אוכלוסיית ובתפוצות. בארץ הפלסטיני העם של והאישים האירגונים הגורמים, ,כל כיימעט

 הפלסטיני בעם היחסי מישקלה פי על בוועידה, מיוצגת תהיה המוחזקים השטיחים
מחצית). (כי,מיעט

 את לשלב ורוצות זו, במציאות הכירו מעצמות־העל שתי +
בז׳נבה. לגבשו רוצות שהן הכללי כפיתרון הפלסטינים

 וסוריה. מצריים לדעת בניגוד ישראל עם להסדר להגיע יכולה אינה ירדן !•
 ייתכן, לא הפלסטינים. אישור ללא ישראל עם להסדר להגיע יכולות אינן וסוריה מצריים

הפלסטינים. השתתפות לילא ישיראלי־ערבי הסדר שום כן, על
 נציגי והזמנת המתונה, המגמה גוברת הפלסטינים כקרב •

זו. מגמה לחזק באה השטחים
 עולמית חזית תיווצר והסדר, משא־ומתן של קו הפלסטינית הוועידה תאשר אם אולם

מולה. עומדים חוסיין והמלך ממשלית־ישראל כשרק — אחידה
 ואי״אפשר ז׳נכה, ועידת דלתות על הפלסטינים יתדפקו זה כמיקרה

בחוץ. להשאירם יהיה
 נגד הטענות את אבנרי אורי ינתח הבא (בגליון
להקמתה.) הסיכויים ואת פלסטינית, מדינה הקמת


